
 

 

  

 

 الكامل: د/ محمد إبراهيم عبد الحليم محمد االسم
 قسم الدراسات اإلسالمية –كلية اآلداب  -: أستاذ مشارك  الوظيفة

 
 المعلومات الشخصية

 .مصريالجنسية | 

 م5/4/1971 تاريخ الميالد |

 الدراسات اإلسالمية القسم |

  mimohamed@ud.edu.sa البريد الجامعي الرسمي

 الهاتف الخاص بالمكتب |

 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة  تحدث

 العربية √ √ √

 االنجليزية √ √ √

 أخرى   

 
لعلمية والشهادات )بدءا من   األحدث(المؤهالت ا

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان
 .م2003  الدكتوراه جامعة األزهر أصول الدين )التفسير وعلوم القرآن(

 .م1998 الماجستير جامعة األزهر أصول الدين )التفسير وعلوم القرآن(

 .م1993 ليسانس أصول الدين  جامعة األزهر  أصول الدين )التفسير وعلوم القرآن(

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة

 الدكتوراة ()دراسة وتحقيق البيضاويالقاضي حاشية الحافظ السيوطي على تفسير 

 الماجتسير (دراسة ونقداً وتعليقاً ) تفسير ابن كمال باشا

 الزمالة ــــــــــــــــــ
 

 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة وعنوان جهة العملمكان  التاريخ

جامعة اإلمام عبد الرحمن  -كلية اآلداب  م حتى تاريخه.8/10/2015من 

 بن فيصل
  أستاذ مشارك بقسم الدراسات اإلسالمية

 أستاذ مساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن  جامعة األزهر - كلية الدراسات م7/10/2015م حتى 8/12/2010من

 مدرس بقسم التفسير وعلوم القرآن  جامعة األزهر - كلية الدراسات .م7/12/2010م إلى20/7/2003من

 

mailto:mimohamed@ud.edu.sa


 

 

 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث(

 المنصب اإلداري المكتب  التاريخ
 نآقسم التفسير وعلوم القر  سرئي بني سويف  -جامعة األزهر  –لية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات ك .م2014/2015 ــــــــ 2013/2014

  عميد مركز الثقافة اإلسالمي  .وزارة األوقاف بالفيوم .م2013-2014

 
 اإلنجازات العلمية

 األبحاث العلمية المنشورة 
 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(

 
جهة النشر وتاريخ 

 النشر
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

 اإلسالمية الدراسات كلية
 جامعة – للبنات والعربية

 أكتوبر بالقاهرة األزهر
 م/21016

 فووو  بالرجووو  و القتهوووا المووورأة  لعمووو  الشووور ية الضوووواب 
 فو  السوالم  ليو  موسو  قصوة ضوء ف ) اإلسالم  المجتمع

 (مدين

 1 .1 د/ محمد إبراهيم عبد الحليم محمد

 جامعة – العلوم دار كلية

 .م2015الفيوم
محمد إبراهيم عبد الحليم محمدد/  .الكريم القرآن ضوء ف  اإلصالح  2.  

 اإلسالمية الدراسات كلية
 جامعة – للبنات والعربية

 .م 2014سويف بن  األزهر

  .3 د/ محمد إبراهيم عبد الحليم محمد .التفسير كتب  ل  الحواش 

 اإلسالمية الدراسات كلية
 جامعة – للبنات والعربية

 .م2013 سويف بن  األزهر

  .4 د/ محمد إبراهيم عبد الحليم محمد (  الما ون) سورة ضوء ف  العبادة وحقيقة الدين مفهوم

 جامعة - العلوم دار كلية

 م2012 نوفمبر. الفيوم
 . الكريم القرآن ضوء ف  االختالف أدب

 

  .5 د/ محمد إبراهيم عبد الحليم محمد

 جامعة - العلوم دار كلية

 .م2012 مارس الفيوم
محمد إبراهيم عبد الحليم محمد د/ .الكريم القرآن ضوء ف  التغيير  6.  

 الفيوم جامعة -اآلداب كلية

 .م2011
  .7 د/ محمد إبراهيم عبد الحليم محمد .  الهجري العاشر القرن ف  التفسيرية االتجاهات

 جامعة - العلوم دار كلية

 .م2008 الفيوم
 تحليليووة دراسووة ) المثووان  السووبع ظووال  فوو  الربووان  الفووي 

 (الفاتحة لسورة موضو ية

  .8 د/ محمد إبراهيم عبد الحليم محمد

 جامعة - العلوم دار كلية

 .م2008 الفيوم
  .9 د/ محمد إبراهيم عبد الحليم محمد .  بالمأثور التفسير ف  الدخي 

 جامعة - العلوم دار كلية

 .م2007 الفيوم
  ليووو ) سوووليمان قصوووة ضووووء فووو  الفاضووو  المجتموووع د وووا م

 .  النم  سورة تصوره كما( السالم

محمد إبراهيم عبد الحليم محمدد/   11.  

 جامعة - العلوم دار كلية

 .م2006 الفيوم
  .11 د/ محمد إبراهيم عبد الحليم محمد .بالرأي التفسير ف  الدخي 

 جامعة - العلوم دار كلية

 م2004 الفيوم
  .12 د/ محمد إبراهيم عبد الحليم محمد .الكريم للقرآن النبوي التفسير

 
 

 



 

 

 المقبولة للنشراألبحاث العلمية 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المجلة تاريخ القبول
     

 األبحاث العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصة

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المؤتمر وتاريخ النشر
 اإلسالمية الدراسات كليةمؤتمر 
 األزهر جامعة – للبنات والعربية

 م2018/ 2017 بالقاهرة

دائممم األمممن الفكممري وركممائز  فممي 

 ضوء القرآن الكريم
 1 د/ محمد إبراهيم عبد الحليم

 المشاريع البحثية المنتهية

 # أسماء الباحثين عنوان البحث تاريخ البحث
 1 د/ محمد إبراهيم عبد الحليم أثر اللغة العربية على التفسير م2117

 األبحاث الحالية
 # الباحثينأسماء  عنوان البحث

 1 د/ محمد إبراهيم عبد الحليم مالمح المجتمع اإلسالمي كما تصور  سورة األحزاب
 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ مجال المساهمة
 مشاركة بالبحث والحضور

  )رئيس الملتقى(
جامعممة اإلمممام عبممد  –كليممة اآلداب 

 محرم - فيصل بالدمامالرحمن بن 

 م2117 أكتوبر هـ 1439

 1  الوسطية وتحقيق األمن

أكاديمية تدبر القمرآن ببنمي سمويف  إلقاء

 سمممبتمبرـ  ـ هممم1439مصمممر  -

  هـ 2117

 دورة: ضوابط البحث في التفسير الموضوعي

 ) المستوى الثاني (

2 

جامعممممممة الممممممدمام  –كليممممممة اآلداب  إلقاء

 م 3/6/2117 - ـه22/6/1438
 دورة المعلم الرسول. 

 

3 

معممة اإلمممام عبممد جا –كليممة اآلداب  حضور ومناقشة

المملكممممة  - الممممرحمن بممممن فيصممممل

ربيمممع األول  - العربيمممة السمممعودية

 م2116أكتوبر  ــ ه1438

 4 ندوة تعزيز انتشار اللغة العربية

كليممممممممة الدراسممممممممات اإلسممممممممالمية  المشاركة بالبحث والمناقشة

األزهمر جامعمة  –والعربية للبنات 

 م2116اكتوبر -بالقاهرة 

 5 المرأة ومسيرة  التطور التنويري

جامعممة اإلمممام عبممد  –كليممة اآلداب  مشاركة بالبحث والحضور

المملكممممة  - الممممرحمن بممممن فيصممممل

  م2116 - العربيممممممممة السممممممممعودية

 ـ.ه1437رجب

أثمممر اللغمممة العربيمممة فمممي فهمممم النصممموص نمممدوة 

  الشرعية

 

6 

أكاديمية تدبر القرآن ببني سويف،  إلقاء

باالشمممتراك ممممع الرابطمممة العالميمممة 

 –لخريجمممممي األزهمممممر الشمممممريف 

 م 2116أغسطس  - مصر

 7 تدبر قصار السور تدريبية بعنوان: دورة 

 -أكاديمية تدبر القرآن ببني سويف إلقاء

 م2116نوفمبر  -مصر 

ممنه  البحمث فمي التفسمير بعنموان تدريبية دورة 

  الموضوعي )المستوى األول( 

8 

ببنممممممي أكاديميممممممة تممممممدبر القممممممرآن  إلقاء

 م2115أبريل  -مصر  –سويف

 9 دورة تدريبية بعنوان: تدبر سورة القصص



 

 

 -أكاديمية تدبر القرآن ببني سويف إلقاء

 م2114يناير  -مصر 

 11 دورة تدريبية بعنوان: قواعد التدبر

والحضورمشاركة بالبحث   - جامعة الفيوم -كلية دار العلوم  

 م2112نوفمبر 

 11 الدين وأثر  في التفاعل الحضاري

 - جامعة الفيوم -كلية دار العلوم  مشاركة بالبحث والحضور

 م 2112مارس 

 12 فلسفة التغيير رؤية في البناء الحضاري

 -بني سويفبأكاديمية تدبر القرآن  إلقاء

 م2111نوفمبر  -مصر 

دورة تدريبية بعنوان: عالقة تدبر القرآن بزيادة 

 اإليمان

13 

إدارة  –وزارة التربيمممممة والتعلممممميم  إلقاء

 م2111نوفمبر  -بني سويف 

ندوة العلم والتعلم كأساس لنمو المجتمعات 

 وتقدمها

14 

كليممممممة أصممممممول الممممممدين بجامعممممممة  

مممممممارس   -اإلنسممممممانية بماليزيمممممما 

 م.2111

اإلسالم وبقاء )المبشرات بانتصار ندوة 

 المسلمين(

15 

كليممممممممة الدراسممممممممات اإلسممممممممالمية  إلقاء

جامعممة األزهممر ببنممي  -والعربيممة 

/ 2117العممام الجممامعي  -سممويف 

 م2118

 16 ندوة )أدب االختالف(

كليممممممممة الدراسممممممممات اإلسممممممممالمية  إلقاء

جامعممة األزهممر ببنممي  -والعربيممة 

/ 2116العممام الجممامعي  -سممويف 

 م 2117

 17 رسول هللا(ندوة )كلنا فداك يا 

كليممممممممة الدراسممممممممات اإلسممممممممالمية  إلقاء

جامعممة األزهممر ببنممي  -والعربيممة 

/ 2115العممام الجممامعي  -سممويف 

 م2116

 18 )معالم الحضارة اإلسالمية(  

جامعممممممممة  -كليممممممممة دار العلمممممممموم  مشاركة بالبحث والحضور

 م2115الفيوم

الهوية العربية واإلسالمية عند مفكري القرن 

 العاشر الهجري.

19 

 

 :العضويات واللجان المشارك فيها

 .عضو الجمعية العلمية السعودية لعلم األصول ومقاصد الشريعة بجامعة أم القرى  
  عضو الجمعية العمومية بالرابطة العالمية لخريجي األزهر الشريف. 
 .عضو اللجنة العلمية بأكاديمية تدبر القرآن بمصر 
  المقررات بأكاديمية تدبر القرآن بمصر.وتطوير عضو اللجنة العلمية لتوصيف 
 بأكاديمية تدبر القرآن بمصر.ستشارية عضو اللجنة اال 

 

 

 

 



 

 

لتدريس  أنشطة ا

 الجامعية

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
 1 3التفسير ISLM 405n تدريس

 2 تاريخ التشريع ISLM 209 N تدريس

 3 1علوم القرآن ISLM 202 N تدريس

 4 2 علوم القرآن ISLM 203 N تدريس

 5 مناه  المفسرين ISLM  207N  تدريس

 6 التحرير اإلداري ISLM 409N    تدريس

 7 النظام االجتماعي في اإلسالم ISLM 272 N تدريس

 8 نظرية المعرفة SLAM319N تدريس
 9 ومناهجه أصول التفسير SLM452 توصيف

 11 )مشروع بحث التخرج( أصول البحث العلمي SLM465 توصيف

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 م عنوان املقرر رقم املقرر شرح املقرر

يطبق أسس التفسري التحليلي على اآليات املقررة، ويوضح منهج القرآن يف تربية 
النموذجية إلصالح اجملتمع كما يرمسها القرآن الكرمي، اجملتمع املسلم، ويشرح الصورة 

 ويطبق اآلداب القرآنية يف حياته، ويبني أوجه إعجاز القرآن يف تشريعاته.

islm405n 3التفسري 
1 

يوضح املقرر األدوار اليت مر هبا الفقه اإلسالمي و يقدم موجزا عن سرية أئمة 
امسد عليها الفقهاء يف استنباط األحكام املذاهب األربعة و يقارن بني األصول اليت 

 , ويقيم الدور الذي تقوم به اجملامع الفقهية يف العصر احلديث .
ISLM 209 N 2 تاريخ التشريع 

يوضح مراحل تطور مدارس التفسري، ويقارن بني مناهج مدارس التفسري، ويقدم 
اليوم يف ضوء قراءته تعريًفا لكل نوع من أنواع التفسري، ويقّوم التفاسري املتداولة 

 ملناهج املفسرين.
ISLM  207N 3 مناهج املفسرين 

يبني ما يتعلق بالقرآن الكرمي من علوم، ومييز بني أنواع الوحي، ويطبق أصول هذا 
العلم يف دراسة التفسري، ويرد على الشبهات اليت يثريها املستشرقون حول القرآن 

 الكرمي
 4 1علوم القرآن  

يوازن بني أساليب البيان القرآين، وميثل ألنواع دالالت النصوص القرآنية، ويناقش 
قضية تبليغ القرآن مبا يشمل ترمجته، ويوضح األدوات اليت تشكل املدخل لدراسة 

 التفسري.
 5 2علوم القرآن 

 
 

 

 



 

 

 الدراسات العليا
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
 1 القراءاتتوجيه  635سلــم  تدريس

 2 اإلسرائيليات والموضوعات 536سلــم  تدريس

 3 أصول التفسير وقواعده  538سلـــم  تدريس

638سلــم  تدريس  4 مناهج المفسرين  

 5  اتجاهات التفسير في العصر الحديث 637سلــم  تدريس
 

 المقرر: شرح المقرر(رقم  -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 
 م عنوان املقرر رقم املقرر شرح املقرر

دراسممة موضمموعات تتعلممق بتوجيممه القممراءات القرآنيممة  وبيممان 

المعمماني المسممتفادة منهمما وممما يترتممب عليهمما مممن اخممتالف فممي 

 األحكام  واآلداب .

 1 توجيه القراءات 635سلــم 

باإلسمممممرائيليات دراسمممممة الموضممممموعات المتعلقمممممة بمممممالتعريف 

والموضمموعات، وأقسممام اإلسممرائيليات ومممدى خطورتهمما علممى 

التممراث اإلسممالمي ، دراسممة تطبيقيممة لنممماذج مممن اإلسممرائيليات 

 والموضوعات الواردة في كتب التفسير

 اإلسرائيليات والموضوعات 536سلــم 

2 

يتنمماول المقممرر موضمموعات تتعلممق  بتعريممف أصممول التفسممير ، 

أشمهر رممرل التفسمير ، ومصمادر  وتدوينممه ،  ونشمأته ، ويتنماول

وأسمماليبه ، كممما يتنمماول المقممرر اإلجممماع فممي التفسممير   وأسممباب 

االختالف في التفسمير ، وقواعمد التمرجيح بمين المفسمرين ،  ممع 

 دراسة تطبيقية لهذا المحتوى .

 أصول التفسير وقواعده  538سلـــم 

3 

المذموم  وأهم الكتمب دراسة موضوعات تتعلق بالتفسير بالرأي 

التي ألفت في هذا اللون من التفسير مع دراسمة منماه  أصمحاب 

 هذ  الكتب .

638سلــم   مناهج المفسرين 
4 

دراسممة موضمموعات تتضمممن  التعريممف بالتفسممير فممي العصممر 

الحممممممديث، ربيعتممممممه ، واتجاهاتممممممه ، وأعالمممممممه ، والتعريممممممف 

تبنمى عليهما باالنحراف فمي التفسمير وأسمبابه واالعتبمارات التمي 

 أقسام االتجاهات المنحرفة في التفسير .

 637سلــم 
اتجاهات التفسير في العصر 

  الحديث
5 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب
 # المرحلة عدد الطالب من إلى

  الدكتوراه  2 هـ1438 هـ1439
 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة

 
 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ
كلية اآلداب ـ جامعة    هـ1438

اإلمام عبد الرحمن بن 
 فيصل

حديث القرآن عن إنجاء هللا للمؤمنين 
 وإهالكه للكافرين )دراسة موضوعية( 

 1 الماجستير

 



 

 

 اإلشراف على األبحاث الجارية
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ
كلية اآلداب ـ جامعة  هـ1437

بن اإلمام عبد الرحمن 
 فيصل

اختتفالا الستتلا فتتس الف ستتير  .1
دراستتة نيريتتة فيبيقيتتة علتت  

( 103سورة النساء من اآلية )
 ( 176وحف  اآلية )

 1 الماجسفير

 
  المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث(

 
 المهمات اإلدارية

 
 # من إلى المنصب الجهة

 –كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات 
 جامعة األزهر ببنس سويا

 ن آقسم الف سير وعلوم القر سرئي
 

 1 م1/10/201 م7/10/2015

 2 م1/9/2013 م30/8/2015 عميد مركز الثقافة اإلسالمس  مصر - وزارة األوقاا بال يوم

 

 عضوية اللجنات
 

 # من إلى المنصب الجهة
 –كلية اآلداب–قسم الدراسات اإلسالمية 

 الرحمن بن فيصلجامعة اإلمام عبد 

 1 / 1438  ه1439 عضو لجنة الجودة ملراجعة املقررات 

 –كليممممممممممممممة اآلداب–قسمممممممممممممم الدراسممممممممممممممات اإلسممممممممممممممالمية 

 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

 عضو لجنة الدراسات العليا 

 

 2 / 1438 ه.  1439

 

جامعممممة اإلمممممام عبممممد الممممرحمن بممممن  –كليممممة اآلداب -

 فيصل

 )الوسمممممممممقية    قيممممممممم ملتقممممممممم   رئممممممممم   

 (األمن

 3 /1438 ه 1439

جامعمممممة اإلممممممام عبمممممد المممممرحمن بمممممن  –كليمممممة اآلداب 

 فيصل

عضمممممممممممو المجنمممممممممممة التن يميمممممممممممة بملتقمممممممممممم  

 ()الوسقية    قي  األمن

 4 /1438 ه 1439

جامعمممممة اإلممممممام عبمممممد المممممرحمن بمممممن  –كليمممممة اآلداب 

 فيصل

عضممو المجنممة العلميممة بملتقمم  العلممم   

 ()الوسقية    قي  األمن

 5 /1438 ه 1439

جامعمة اإلمممام عبممد –كليممة اآلداب –قسمم التسسمم   

 الرحمن بن فيصل.

 عضو المجنة العلمية 

 

 6 هم 1437 هم 1439

 –كليممممممممممممممة اآلداب–قسمممممممممممممم الدراسممممممممممممممات اإلسممممممممممممممالمية 

 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

عضمممممو لجنمممممة الب ممممم  العلمممممم    دممممممة 

 املجتمع 

 7 / 1437 هم 1438

الممممرحمن بممممن كليممممة اآلداب ممممممممممممممممممممم جامعممممة اإلمممممام عبممممد 

 فيصل

يسات عضمممممممممممممو لجنمممممممممممممة  عمممممممممممممداد التو ممممممممممممم

قسمممممم ب الت مممممدملنات ملنممممما   التمممممدر   

 الدراسات اإلسالمية 

 8 هم 1437 هم 1438

كليمة اآلداب مم جامعمة  -قسمم الدراسمات اإلسمالمية 

 اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

عضممو لجنممة  ألممع األسممقلة  للمقبممول   

 بمرحلة املاجست    الدكتوراه. 

 9 هم 1437 هم 1438



 

 

كليممممة اآلداب ممممممممممممممممممم جامعممممة اإلمممممام  -قسمممم الدراسممممات 

 عبد الرحمن بن فيصل

 10 هم 1436 هم. 1437 عضو لجنة   دمل   قرير املقررات. 

عضمممممممممو لجنمممممممممة ققممممممممما  كليمممممممممات   مممممممممو   جامعة األزهر

المدملن بجامعممة األزهممر لتقمموير ال قمم  

الدراسمممممممممية ال ا مممممممممة ب ليمممممممممات   مممممممممو  

 الدملن  ن ائرها بجامعة األزهر 

 11 م2014 م2015

 –كليمممممممة الدراسمممممممات اإلسمممممممالمية  العر يمممممممة للبنممممممممات 

 ببني سويف -جامعة األزهر 
عضمممممممو مجلممممممم   دارة املجلمممممممة العلميمممممممة 

 امل كمة 

 12 م2013 م2015

 –كليمممممممة الدراسمممممممات اإلسمممممممالمية  العر يمممممممة للبنممممممممات 

 جامعة األزهر ببني سويف
 13 / 2013 م.2015  .رئ   كنت    شعبة الشر عة

 –اإلسمممممممالمية  العر يمممممممة للبنممممممممات كليمممممممة الدراسمممممممات 

 جامعة األزهر ببني سويف
 عضو لجنة  صوير  سقلة االمت انات 

 

 14 /، 2013 م.2015

 –كليمممممممة الدراسمممممممات اإلسمممممممالمية  العر يمممممممة للبنممممممممات 

 جامعة األزهر ببني سويف
 15 /، 2013 م.2015 عضو لجنة اإلشراف على االمت انات 

 
 االستشارات العلمية

 
 # من إلى الجهة جزئي وقت -وقت كامل 

جزئيوقت  جامعوووووة  –مجلوووووة كليوووووة أصوووووو  الووووودين  
 ماليزيا -اإلنسانية 

30/6/2019 1/7/2016 1 

جزئيوقت   كليوة اللغوة العربيوة -مجلة العلم والثقافوة  
 ماليزيا -جامعة اإلنسانية  -

30/6/2019 1/7/2016 2 

بنوووو   –توووودبر القوووورآن والعموووو   ةأكاديميوووو وقت جزئي
 مصر. -سويف 

 3 م2012 م2021

 العمل التطوعي

 # من إلى نوع التطوع الجهة
 أكاديمية تدبر القرآن بمصر

 
 1 م2012 م2018 توصيف المواد الشر ية

 أكاديمية تدبر القرآن بمصر
 

ميووة العلإ ووداد وتقووديم الوودورات التدريبيووة 
 للعلوم الشر ية.

 2 م 2012 م2017

جامعووة  –للبنووات كليووة الدراسووات اإلسووالمية والعربيووة 
األزهوور ببنوو  سووويف مووع هي ووة تعلوويم الكبووار والشوو ون 

 االجتما ية بمحافظة بن  سويف

 حملة محو األمية منسق 

 

 3 م.2014 م.2015

جامعووة  –كليووة الدراسووات اإلسووالمية والعربيووة للبنووات 
 األزهر ببن  سويف

 .رآن الكريمالمشاركة ف  مسابقة الق
 4 /2014 م.2015

 -جامعة األزهر  –كلية التربية  -مركز التربوي ال
 5 /2014 م.2015 تدريس المقررات الدراسية 

 مدراس التربية والتعليم
إ ووداد وتقووديم الوودورات التدريبيووة العلميووة 

 للعلوم الشر ية.

 6 م.2013 م.2015

 أكاديمية تدبر القرآن بمصر
 7 م2012 م2015 تدريس المواد الشر ية

 بمصر. األوقاف والجمعية الشر يةمساجد وزارة 
   .ممارسة الخ ابة وإلقاء الدروس الدينية

 8 م1990 م2015

 



 

 

 

لتقنية .. الخ(  الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب  تقنية المعلومات  ا

 1 إجادة الحاسب اآللي
 2 إجادة تقنية المعلومات

 
 

 آخر تحديث
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